
Knut Rolvsjord

Den 29. september 1945 fylte Knut Rplvsjord 60 år. I mange år
har Trondhjems Turistforening hatt den glede å ha en trofast Venn
i ham, og utallige ganger har vi benyttet oss av Rolvsjords innsikt
i alt som angår fjellet og spesielt når det gjelder Gjevilvasshytta.

Det er for tidlig å skrive noen inngående artikkel om den spreke
sekstiåringen, for vi akter å trassere sterkt på ham i årene framover
når nye planer skal realiseres. Vi nøyer oss derfor med å bringe
ham en hjertelig lykkønskning.
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fAnsjos " er det nok av omkring
Trondhjem

Men sportsfisket er skitt.
«Corco» letter sitt hjerte for vandrerfolket.

Selvfølgelig kunne jeg, og sikkert
mange med meg, ha fylt kurven til øver-
ste rand, i alle fall nå og da. For fisk er
det aldeles ingen mangel på. Men ikke
gidder jeg å fråtse i aure av ansjons-
format. Vatna eller tjønnene omkring
Trondheim er nemlig — så merkelig som
det kan høres — stort sett -overbefolket
og derfor i sin nåværende forfatning på
det nærmeste verdiløse både for sports-
fiske og matfiske.

I sannhet et sørgelig faktum, ikke
minst når vi tar i betraktning at det in-

nenfor en sirkel med et par mils radius omkring stadens sentrum
finnes en betydelig mengde vatn og tjønn. Mine fluer og mine
sluker har i årenes løp søkt etter det store eventyr i så å si hvert
eneste ett av disse vatna som kan sees på våre nye og ellers ypper-
lige omegnskart, og det jeg her skriver, er med andre ord ikke
grepet ut av tomme lufta. Hadde jeg visst som gutt at jeg når jeg
ble 38 år, skulle ha gjort så ustyrtelig mange fjaskoturer, se, da var
fiskestanga forlengst havnet på bålet og jeg hadde sluttet meg
til fotturistenes og kameramennenes glade skare. Men gjort er gjort,
og gammel vane er nå engang vond å vende. Jeg sitter tross all
elendighet inne med noen erfaring, som kanskje kan komme andre
til nytte.

En sommernatt ved småvatna i Bymarka er.en opplevelse, men
ikke på grunn av fisken, for den er det smått med. En nøyer seg
nå engang med lite hvis natta er tilstrekkelig vakker og stekepanna
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